POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY
KARLOVARSKÉHO DIVADLA (platnost od 8. 6. 2021)
Žádáme všechny diváky o dodržování níže uvedených pokynů, a to s platností od 8. 6. 2021.
Prosíme Vás, dbejte pokynů personálu divadla.
VSTUP DO DIVADLA. Návštěvníci divadla musí splnit jednu ze tří podmínek (Covid pass,
popř. písemné potvrzení, nebo čestné prohlášení):
- 21 dní po 1. dávce očkování proti onemocnění COVID-19. Již není vyžadováno antigenní, nebo PCR
testování.
- Do 180 dní od prodělání onemocnění COVID-19.
- Negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní. U dětí do 6 let
není testování požadováno. Negativní PCR či antigenní test návštěvníci doloží potvrzením od
zaměstnavatele či čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce o negativním
testu provedeném ve škole či školském zařízení.
DESINFEKCE A KONTROLA ZDRAVOTNÍHO STAVU. U vchodu do divadla bude
návštěvníkům namátkově měřena teplota. Návštěvníci divadla použijí desinfekci. Desinfekce bude
umístěna také na toaletách v budově divadla.
RESPIRÁTORY. Použití respirátoru je nezbytně nutné po celou dobu návštěvy divadla.
ROZESTUPY. Kapacita sálu je omezena na celkový počet 260 diváků. Tam, kde je to možné,
dodržujte minimální rozestupy 2 metry.
PŘESTÁVKY. Budou plánovány standardně, jak je u daných představení zvykem.
DIVADELNÍ BAR. Divadelní bar je otevřen. V prostoru baru dodržujte minimální rozestupy 2 metry
s výjimkou osob sdílejících společnou domácnost. Konzumace nápojů a jídla v hledišti divadla a na
chodbách je zakázána.
PLATBY V HOTOVOSTI. V pokladně divadla upřednostňujte bezkontaktní platbu.
Děkujeme za pochopení a věříme, že i navzdory omezujícím opatřením bude Vaše návštěva divadla
příjemným zážitkem.

Opatření ze strany Karlovarského městského divadla
ÚPRAVA HLEDIŠTĚ. Kapacita hlediště je omezena na celkový počet 260 míst (50%).
DESINFEKCE HLEDIŠTĚ. Je použit průmyslový generátor ozónu, který bude aplikován s ohledem
na zamezení vytváření toxického prostředí. Klimatizace divadla funguje bez režimu cirkulace.
DESINFEKCE PŘEDMĚTŮ. Pracovníci divadla budou v pravidelném režimu desinfikovat madla,
kliky, zábradlí, stírat a vysávat podlahy velké plochy.
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